
Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że: Rzeczy święte przeznaczo-
ne aktem poświęcenia lub błogosławieństwa do kultu Bożego, należy 
otaczać czcią i nie wolno nimi posługiwać się do użytku świeckiego lub 
niewłaściwego, chociaż są własnością osób świeckich.

Zaniesiony księdzu przedmiot, który ten pokropi wodą święconą 
i pobłogosławi wyłącza się więc z użytku świeckiego. To faktycznie na-
dal „tylko obrazek” i nie powinien zastępować nam Pana Boga, jednak 
jego przeznaczenie nie jest już świeckie.

Przedmioty poświęcone nie są jednak magicznymi artefaktami 
chronionymi tajemniczymi mocami i  podlegają starzeniu i  niszcze-
niu tak samo jak wszystko inne. Różańce często się przerywają, kartki 
w książeczkach do nabożeństwa się drą itd. Co zrobić z takimi przed-
miotami?

Wprawdzie nie regulują tego żadne przepisy, jednak praktyka w tym 
zakresie jest silnie utrwalona. Przedmioty naturalne i palne jak np. po-
święcony obrazek lub książka najlepiej jest właśnie spalić. Jeśli np. miesz-
kamy w bloku i palenie takich rzeczy sprawia problem można poprosić 
znajomych mających piece, a w ostateczności księdza proboszcza.

Przedmioty których nie da się spalić najlepiej oczywiście naprawić. 
Zdarza się jednak, że zwyczajnie nie da się tego zrobić.

– Zużyte i zniszczone dewocjonalia poddajemy powtórnemu przero-
bowi. Metalową Pasyjkę Pana Jezusa czy plastikową Matkę Bożą można 

pociąć na mniejsze kawałki i przeznaczyć do recyklingu, wkładając do 
specjalnych pojemników na plastik, metal, szkło. Najważniejsze, aby de-
wocjonalia nie były wyrzucane do ogólnego śmietnika i nie poniewierały 
się. – wyjaśnia bp. Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów w ramach KEP.

Istnieje również zwyczaj zakopywania różańców w poświęconej zie-
mi (najczęściej na cmentarzu). I choć jest on bardzo wymowny i sym-
boliczny, jednak współcześnie się od niego odchodzi. Przedmioty na-
turalne oddajemy naturze, a te, które nie dadzą się spalić lub rozłożyć 
w ziemi po prostu poddajemy recyclingowi.

Człowiek rozumny używa rozumu
A co zrobić z wizerunkami Jezusa, Maryi i świętych, które nie były 

poświęcone? W domu z pewnością mamy mnóstwo „świętych obraz-
ków” rozdawanych np. na kolędzie albo po prymicjach, znajdują się one 
również często w prasie katolickiej.

Przedmioty nie są poświęcone, jednak wyrzucanie do śmieci wize-
runku, który otaczamy czcią po prostu nie przystoi katolikowi. Obrazki 
można swobodnie spożytkować jako zakładki do Biblii i brewiarza lub 
spalić. Prasę katolicką, jeśli nie mamy możliwości jej spalenia najlepiej 
oddać do recyclingu, czyli na makulaturę.

Z całą pewnością, jeśli idzie o sprawy wiary nie należy iść na łatwi-
znę. To, że najłatwiej byłoby coś wyrzucić nie oznacza zawsze, że będzie 
to działanie najwłaściwsze. Pamiętajmy o tym.

Źródło: https://misyjne.pl/
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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: wsp. bł. Honorata Koźmińskiego. 
W tym dniu ostatnie Nabożeństwo Fatimskie w tym roku z proce-
sją wokół kościoła z figurą Matki Bożej. W tym dniu ks. Bp Edward 
przeżywa Imieniny. Pamiętajmy w modlitwie. piątek: sp. Św. Teresy 
od Jezusa i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, sobota: wsp. św. 
Jadwigi Śląskiej.

2. W  październiku w  dni powszednie oraz w  niedzielę Różaniec 
o godz. 1730 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Dzi-
siaj Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500. Prosimy, aby 
w tym tygodniu Różaniec poprowadzili: poniedziałek” – Koło mi-
syjne, wtorek – LSO, środa – kandydaci do bierzmowania, czwar-
tek – Róża IX, piątek – róża XII, sobota Róża XIV. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modli-
twa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do Matki Bożej 
i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak również na stro-
nie internetowej parafii. 

4. Dzisiaj obchodzony 21. DZIEŃ PAPIESKI pt. «Nie lękajcie się!». 
Dziś zbiórka do puszek. Dzisiaj o godz. 1800 w budynku Politech-
niki Rzeszowskiej odbędzie się Koncert Papieski. Bezpłatne bilety 
do nabycia w zakrystii.

5. Inauguracja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów będzie miała miejsce 10 X w Watykanie. W naszej Die-
cezji uroczyste rozpoczęcie odbędzie się w Katedrze Rzeszowskiej 
17 X 2021 r. Początek o godz. 1600.

6. W tym tygodniu nie będzie spotkania Rady Parafialnej. Odbę-
dzie się ona w przyszłym tygodniu.

7. 16 X wypada 43. r. wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
8. 16 X w DD „Tabor” odbędzie się Dzień Skupienia dla członków 

Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Szczegóły na plaka-
cie w gablocie. 

9. 14.10 w  naszej parafii odbędzie się wieczór uwielbienia wraz 
z  modlitwą o  dar potomstwa i  błogosławieństwem dla matek 
w stanie błogosławionym. Wieczór uwielbienia prowadzi grupa 
„Shema Israel” Z Sokołowa Małopolskiego.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Krakowskiej 18 D za złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. 
Krakowskiej 18 E. Bóg zapłać. Dziękujemy również za  składane 
ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę 
on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka na cele parafialne 
(remontowe). Bóg zapłać za ofiarność !

11. Zapraszamy na spotkania: wtorek: LSO, Odnowa w Duchu Świę-
tym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM o godz. 1900, 
sobota: teatr „Paradiso” – godz. 1000, schola – godz. 1100, niedziela: 
kandydaci do bierzmowania z kl.8 o godz. 1330.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz gazetki parafialnej. 
W dzisiejszym numerze m.in. artykuł o Grupie „Emaus”.

13. W poprzednim tygodniu odszedł do wieczności + Leszek Kalwas. 
Dobry Jezu…

14. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bożych 
w rozpoczętym tygodniu.

OgłOszenia Duszpasterskie
XXVIII Niedziela zwykła – 10.10.2021

CO zrObić ze zniszCzOnym różańCem?
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Niedziela: 10.10
  7.00 1) + Tadeusz Drymajło – od Pawła Zamorskiego
  8.30 1) + Anna Aurzadniczek w 10 r. śmierci – od męża, dzieci 

i wnucząt
10.00 1) + Wojciech Teper – greg.
11.30 1) + Emilia Małek – od brata Eugeniusza z rodziną
 2) + Maria Flak w r. śmierci
12.45 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 

mieszkańców bloku Broniewskiego 3
 2) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
Poniedziałek: 11.10
  6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Pawła Zamorskiego
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny 

z okazji urodzin
Wtorek: 12.10
  6.30 1) + Wojciech Teper – greg. 
 2) + Tadeusz Drymajło – od Joanny i Andrzeja Jeż
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa – greg.
 2) + Tadeusz Haber – od Beaty i Waldemara Paduch z rodziną
Środa: 13.10
  6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Kazimierz Kunysz w 12 r. śmierci
 3) + Kazimiera Zarych – greg.
18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla wspólnoty APDC z okazji 

wspomnienia św. Patrona

 2) + Władysława Chorzępa - greg.
Czwartek: 14.10 
  6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Joanny i Andrzeja Jeż
 3) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) + Edward
 2) + Władysława Chorzępa - greg.
 3) O dar potomstwa dla Grzegorza i Ashley (poza parafią)
Piątek: 15.10 
  6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Jakuba Gibały
 3) + Stanisław Kumor – od Marii i Kazimierza Cedzidło 

z rodziną
18.00 1) + Ryszard Kloc w 11 r. śmierci
 2) + Władysława Chorzępa - greg.
 3) + Kazimiera Zarych - greg. 
Sobota: 16.10 
  6.30 1) + Wojciech Teper – greg.
 2) + Tadeusz Drymajło – od Jakuba Gibały
 3) + Stefan Walas w 1 r. śmierci
 4) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa - greg.
 2) + ks. Władysław Stanek
Niedziela: 17.10
  7.00 1) + Tadeusz Drymajło – od Jakuba Gibały
  8.30 1) + Wojciech Teper – greg.
10.00 1) + Ludwika, Józef i Piotr
11.30 1) + Tadeusz Haber – od Beaty i Wojciecha Płonków
12.45 1) + Jadwiga i Jan Gut
 2) + Kazimiera Zarych - greg.
18.00 1) + Władysława Chorzępa - greg.

intenCje mszalne
10.10 – 17.10.2021 r.

Wspólnota „Emaus” powstała w 1999 roku z inicjatywy ks. Mariu-
sza Mika, ówczesnego wikariusza naszej parafii, ale przede wszystkim 
z natchnienia Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty jednoczy lu-
dzi, aby wylewać łaski Boga Ojca na każdego z nas. Sam Jezus tworząc 
największą wspólnotę Kościoła katolickiego dał przykład tego, jak po-
winniśmy gromadzić się w świątyniach na modlitwie, na ofierze męki 
i śmierci Swojej, ale nie tylko, bo przecież Jezus nauczał w różnych miej-
scach. Również i członkowie wspólnoty “Emaus” spotykają się na Eu-
charystii, prowadzą różne nabożeństwa np. modlitwę różańcową w paź-
dzierniku, czuwania w okresie Wielkiego Postu, ale także na różnych 
wyjazdach typu pielgrzymki, rekolekcje czy podczas wspólnych spo-
tkań prywatnych. Jest to grupa osób, dla których Bóg jest na pierwszym 
miejscu, a przez nasze spotkania formacyjne, którym przewodniczy ks. 
Zbigniew Lubas możemy odnawiać nasze relacje z Bogiem poprzez roz-
ważania Pisma św., rozmawiać na różne tematy i czerpać wiedzę z ka-
techez duszpasterza. Doświadczając mocy Ducha Świętego odkrywamy 
samych siebie. Dzieje się tak, bo  tylko we wspólnocie (jakiejkolwiek) 
człowiek może otworzyć się wewnętrznie. Podczas spotkań wspól-
noty “Emaus” dokonuje się głębsza relacja z Bogiem, ale także relacja 
z drugim człowiekiem. To tak, jak wspólnota rodziny, która wie o sobie 
niemal wszystko – w ten sposób może pomóc i otaczać miłością swo-
ich członków. Każdy jest dla siebie, dla drugiego człowieka, ale przede 
wszystkim dla Boga. Jesteśmy posłani, jesteśmy w drodze ku zbawieniu 
i nie tylko dbamy o zbawienie własne, ale posługujemy we wspólnocie 
np. różnymi darami czy charyzmatami Ducha Świętego innym ludziom 
dla ich zbawienia. Wspólnota to rodzina dzieci Bożych, które zwracają 

się do Ojca z pełnym zaufaniem, z wiarą i uwielbieniem. Ta moc Ducha 
Świętego sprawia, że problemy dnia codziennego wydają się błahostka-
mi. Dlaczego? Bo cóż może “obchodzić” dziecko, że tato nie ma pienię-
dzy – dziecko chce jeść. Co “obchodzi” dziecko, że jest chore – temu ma 
zaradzić mama, czy tato. Takie podejście dziecka do spraw przyziem-
nych jest wynikiem zaufania do rodziców. Bóg Ojciec wraz z  Matką 
Maryją zadba o wszystko tylko my, jako Ich dzieci mamy być posłuszni 
woli naszego najukochańszego Ojca. Nie posłuszni dlatego, że Bóg Oj-
ciec jest surowy, ale posłuszni, bo Bóg jest kochającym Ojcem i chce 
dla swych dzieci tylko dobra. Takie patrzenie na Boga uczy nas pokory, 
miłości, zaufania i właśnie posłuszeństwa. Ta głęboka relacja i miłość 
Ojca Niebieskiego emanuje w nas do tego stopnia, że możemy iść za Je-
zusem i wlewć zaczerpniętą miłość Boga do naszych rodzin, zakładów 
pracy i wszędzie tam, gdzie nas pośle nasz Pan. Jakie to piękne – być 
dzieckiem Boga. Jeśli chcesz i ty poznawać miłość Boga Ojca przez moc 
Ducha Świętego i iść za Jezusem, który jest Jedynym naszym Zbawicie-
lem to po prostu zgłoś się do wspólnoty “Emaus” działającej przy naszej 
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. Wiem – początki 
są trudne (dla każdego z nas tak było), ale warto. Odwagi – jak dziec-
ko biegnij prosto w objęcia Ojca i Matki. Zaufaj, a wszystkim zajmie 
się Jezus, który odchodząc z tego świata i wstępując do Ojca dał nam 
Ducha Pocieszyciela, który chce działać cuda w moim i twoim życiu. 
Nie lękaj się – przyjdź. Spotykamy się w każdy wtorek po wieczornej 
Mszy św. Szczegółowe informacje na stronie naszej parafii w zakładce 
Wspólnoty/Emaus.

oprac. Roman Rz.

WspólnOta ODnOWy W DuChu ŚWiętym “emaus”


